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SAMENVATTING 

VMBO CARROUSEL TL 2014 – 2015 
De hoofddoelstelling van Carrousel is leerlingen een beter beeld te geven van de 

verschillende beroepsmogelijkheden, zodat zij een bewustere beroeps- en studiekeuze 

kunnen maken. In een evaluatieonderzoek is voor vmbo Carrousel TL, die heeft 

plaatsgevonden in schooljaar 2014 – 20151, gekeken in hoeverre deze doelstelling is 

bereikt. Gebaseerd op de resultaten van het evaluatieonderzoek is de conclusie dat 

Carrousel positief bijdraagt aan de studie- en beroepskeuze van leerlingen die deel 

hebben genomen aan vmbo Carrousel TL en dat ook de beroepsbeelden van leerlingen 

(verder) worden ontwikkeld door Carrousel. Hieronder worden de leerling resultaten 

weergegeven op de voorgelegde stellingen die te maken hebben met de bijdrage van de 

Carrouselbezoeken aan de beroepskeuze, de studiekeuze en de beroepsbeelden van de 

leerlingen. De resultaten zijn afgezet tegen de resultaten van het jaar daarvoor.  

Beroepsbeelden 

Door de Carrouselbezoeken:                  Carrouseljaar Vmbo – TL2 

2013-2014 

Vmbo – TL 

2014-2015 

   

weet ..% van de leerlingen beter welke werkzaamheden er bij een 

beroep horen 

85% 91% 

weet ..% van de leerlingen beter welke arbeidsomstandigheden er 

bij een beroep horen 

73% 80% 

weet ..% van de leerlingen beter welke kennis / vaardigheden er 

voor een beroep benodigd zijn 

69% 68% 

weet ..% van de leerlingen beter welke opleiding er voor een 

beroep benodigd is 

60% 69% 

weet ..% van de leerlingen beter welke baankansen er zijn voor 

bepaalde beroepen 

52% 56% 

weet ..% van de leerlingen beter wat je gaat verdienen als je begint 

met een bepaalde baan 

22% 18% 

 

 

  

                                                           
1 De resultaten van de projecten vmbo Carrousel TL Groningen en omgeving en vmbo Carrousel Oost-Groningen zijn    
  samengenomen. De onderlinge verschillen tussen de twee Carrousel zijn nihil.  
2 De resultaten van vmbo Carrousel TL zijn gebaseerd op 130 respondenten van de in totaal 658 deelnemende leerlingen. 
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Beroepskeuze  

Door de Carrouselbezoeken:                  Carrouseljaar                      Vmbo – TL 

2013-2014 

 Vmbo – TL  

2014-2015 

   

kan ..% van de leerlingen beter bepalen welke beroepen wel/niet 

bij hem of haar past 

75% 55% 

heeft ..% van de leerlingen meer zin gekregen om aan het werk te 

gaan 

59% 62% 

weet ..% van de leerlingen beter welke beroepen er allemaal zijn 58% 67% 

is ..% van de leerlingen meer gaan nadenken over de 

beroepskeuze die ze moet gaan maken 

56% 55% 

weet ..% van de leerlingen beter wat ze later wil worden 45% 55% 

is ..% van de leerlingen van beroepskeuze veranderd 25% 19% 

                                                                                                                                                 

Studiekeuze 

Door de Carrouselbezoeken:                 Carrouseljaar                      Vmbo – TL 

2013-2014 

Vmbo – TL 

2014-2015 

   

is ..% van de leerlingen meer gaan nadenken over de studiekeuze 

die ze moeten gaan maken 

58% 61% 

heeft ..% van de leerlingen meer zin gekregen om aan een 

opleiding te gaan beginnen 

54% 64% 

weet ..% van de leerlingen beter welke opleiding hij/zij wil gaan 

doen 

49% 55% 

weet ..% van de leerlingen beter welke opleidingen er allemaal 

zijn 

47% 55% 

is ..% van de leerlingen van studiekeuze veranderd 27% 23% 

 

Behaalde successen:  

In het evaluatieonderzoek zijn de successen van de Carrousel geïnventariseerd bij zowel 

leerlingen, docenten als bedrijven. Hieronder worden de opvallendste successen 

weergegeven. Deze successen zijn vergelijkbaar met de genoemde successen van het 

voorgaande jaar:  

• Alle docenten zijn (zeer) tevreden over de samenwerking en de communicatie met 

het projectbureau Carrousel en geven aan vanuit hun school voldoende uren en 

financiële middelen te hebben gekregen om de Carrousel te coördineren. Ook hebben 

zij voldoende draagvlak ervaren bij hun directie en collega’s.  
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• Alle docenten geven aan dat de bezochte organisaties van te voren voldoende zijn 

ingelicht door het projectbureau. Zes van de acht docenten geeft aan dat de 

Carrouselbezoeken voldoende zijn afgestemd op de belevingswereld van de 

leerlingen (één docent vindt van niet en één weet het niet). Leerlingen vinden het 

leuk om mee te doen aan de Carrousel, aldus de docenten.  

• Alle bedrijven zijn (zeer) tevreden over de samenwerking en de communicatie met 

het projectbureau Carrousel, ze zijn tevreden over de gemaakte afspraken en de 

vooraf ontvangen informatie. Ook wordt de inhoudelijke vormgeving van het 

programma over het algemeen als makkelijk ervaren en is 93% van de bedrijven 

tevreden over de steun bij de invulling die zij vanuit het projectbureau hebben 

ontvangen.  

• 95% van de bedrijven zijn (zeer) tevreden over het gedrag van leerlingen gedurende 

de Carrouselbezoeken, ongeveer 87% van de bedrijven is (zeer) tevreden over de 

actieve deelname van leerlingen gedurende de Carrouselbezoeken, ruim 80% van de 

bedrijven is tevreden over de interesse en motivatie van de leerlingen. 

• Naast dat de leerlingen aangeven dat de Carrouselbezoeken positief bijdragen aan 

hun beroepsbeeld, beroepskeuze en studiekeuze delen docenten en bedrijven dit 

standpunt ook.  

 

Verbeterpunten voor een volgende Carrousel: 

Aan de leerlingen, docenten als bedrijven is ook naar verbeterpunten voor een volgende 

Carrousel gevraagd. De volgende verbeterpunten komen hieruit naar voren: 

• Nog meer doe-dingen gedurende het Carrouselbezoek en minder luister-activiteiten. 

Het carrouselprogramma nog beter af laten stemmen op de doelgroep. 

• Leerlingen nog vaker indelen bij een organisatie naar keuze. Het komt nu nog voor 

dat leerlingen niet geïnteresseerd zijn in de organisatie (met bijbehorende 

beroepen) die ze bezoeken. Bedrijven willen ook graag gemotiveerde leerlingen 

ontvangen.  

• Voorbereiding  van de bezoeken met de leerlingen en de reflectie na afloop van het 

bezoek behoeft aandacht.    

• Groepen niet te groot laten zijn, zodat de leerlingen voldoende ruimte krijgen zich te 

orienteren.  

• Zowel de leerlingen als de bedrijven en instellingen zouden graag eerder 

geinformeerd worden over de definitieve planning.  
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VMBO CARROUSEL TL 
In het schooljaar 2014-2015 is de vmbo Carrousel TL door 13 vo-schoollocaties ingezet.3 

De leerlingen gaan gedurende deze Carrousel in één week drie of vier maal een 

dag(deel) op Carrouselbezoek bij verschillende bedrijven. Deze Carrouselbezoeken 

worden georganiseerd en begeleid door een professional die werkzaam is in het bedrijf.  

De vmbo Carrousel TL is onder te verdelen in vmbo Carrousel TL Oost-Groningen en 

vmbo Carrousel TL Groningen en omstreken. In deze evaluatie zijn de resultaten van de 

twee Carrousels samengenomen. Uit de analyses blijkt namelijk dat de onderlinge 

verschillen tussen de twee Carrousels nihil zijn, waardoor de resultaten van de twee 

Carrousels zonder problemen kunnen worden samengevoegd. 

DEEL 1: EVALUATIE LEERLINGEN  

In totaal hebben er ongeveer 653 leerlingen deelgenomen aan de vmbo Carrousel TL, 

130 leerlingen hebben achteraf anoniem de evaluatie-enquête ingevuld en zijn daarom 

meegenomen in deze evaluatie. 49% van de respondenten heeft deelgenomen aan de 

Carrousel – Stad Groningen en 51% aan de Carrousel – Oost Groningen.  

 

50% van de leerlingen vond het leuk om mee te doen aan de Carrousel, 36% van de 

leerlingen vond het een beetje leuk en 18% van de leerlingen vond het niet leuk om mee 

te doen aan de Carrousel.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

5. Groningen Oost: Ubbo Emmius (Winschoten, Veendam en Onstwedde) en het Dollard College (Winschoten, 

Woldendorp, Pekela, Bellingwedde) | Groningen Stad en omstreken: CSG Wessel Gansfort, CSG Winsum, CSG 

Augustinus, CSG Diamantlaan, H.N. Werkman College (Kluiverboom), Junior Zernike College (Zuidlaren) 

 

 

“Ik vond het leuk 

omdat ik nu weet 

wat ik wil worden!!”  

“Interessant om te kijken 

waar je normaal nooit 

komt!”  

“Ik heb gekeken of het 

bij me past, het was 

erg verschillend..” 
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Aan de leerlingen is de vraag gesteld wanneer een Carrouselbezoek geslaagd is. Er is 

veel overeenstemming in de gegeven antwoorden van de leerlingen.   

            

  Een Carrouselbezoek is, aldus leerlingen, geslaagd wanneer: 

• Leerlingen actief aan de slag kunnen 

Leerlingen vinden een Carrouselbezoek leuk wanneer zij zelf dingen in de 

praktijk mogen doen. Voorbeelden die de leerlingen benoemen zijn sleutelen bij 

Stork,  sporten bij Fit for Free, opdracht bij het Stripmuseum, apps ontwikkelen 

bij Peperzaken, steriele kleding aantrekken in het Martini Ziekenhuis.  

 

• Leerlingen beroepen kunnen zien en ervaren 

Leerlingen vinden het leuk om te zien en te ervaren hoe het er op de werkvloer 

aan toe gaat. Dit kan hun beroepsbeelden zowel bevestigen als ontkrachten.  

 

• Leerlingen zich welkom voelen en enthousiasme ervaren bij het bedrijf 

Leerlingen vinden het leuk wanneer een werknemer enthousiast vertelt over zijn 

of haar werk en het leuk vindt om dit met de leerlingen te delen.  

Voor leerlingen is het ook van belang dat zij het gevoel krijgen dat het bedrijf het 

leuk vindt om hen op Carrouselbezoek te hebben. Dit gevoel krijgen leerlingen 

wanneer ze enthousiast worden ontvangen, wanneer ze een drankje en/of hapje 

krijgen aangeboden en wanneer er een inhoudelijk programma wordt 

aangeboden.  

 

• Leerlingen op Carrouselbezoek gaan bij een bedrijf naar keuze 

Leerlingen vinden het erg fijn wanneer ze op Carrouselbezoek gaan bij een 

bedrijf naar eigen keuze. Dit is ook direct terug te zien in een positievere 

evaluatie.  

 

  

“In plaats van dat je 

allemaal dingen over 

werk in een boekje 

bekijkt ben je zelf 

bezig in een bedrijf” 

“Ik vond het erg leuk. Ik 

twijfelde erg tussen twee 

opleidingen en door de carrousel 

is het me duidelijk geworden dat 

een daarvan toch niet geschikt is 

voor mij.” 
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Aan de leerlingen is ook de vraag gesteld wat verbeterpunten zijn voor de 

Carrouselbezoeken.   

Verbeterpunten voor de Carrouselbezoeken: 

• Vrije keuze  

Leerlingen willen vaker op Carrouselbezoek bij een bedrijf naar keuze. Nu kwam 

het nog regelmatig voor dat leerlingen op bezoek moesten bij een bedrijf waar ze 

geen interesse voor hadden.   

 

• Meer doen, minder luisteren 

Leerlingen willen tijdens volgende Carrouselbezoeken niet lang naar presentaties 

luisteren, maar vooral doe-activiteiten uitvoeren. Leerlingen geven aan dat ze de 

bezoeken daardoor saai vinden.  

 

• Betere organisatie 

Leerlingen benoemen als verbeterpunt voor een volgende Carrousel dat het 

vervoer van en naar het bedrijf  beter kan worden geregeld. Het kwam nu  nog 

voor dat leerlingen niet wisten waar zij naar toe moesten. Ver reizen vinden 

leerlingen niet prettig.  

Een ander verbeterpunt dat wordt genoemd t.a.v. de organisatie is dat de 

leerlingen eerder weten hoe hun Carrouselweek eruit gaat zien: welke bezoeken 

ze gaan afleggen, welke andere opdrachten er in die week moeten gebeuren et 

cetera.  

 

  

“ik vond het wel nuttig, 

maar ook jammer dat er 

voor je gekozen werd 

waar je heen moest.”  

“Ik vond het wel leuk en 

leerzaam en weet nu ook meer 

over de opleidingen die ik heb 

bezocht”  
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DEEL 2: EVALUATIE COORDINERENDE DOCENTEN  

In totaal hebben 8 coördinerende docenten van de vmbo Carrousel TL de evaluatie- 

enquête ingevuld en zijn daarom meegenomen in de evaluatie. De vmbo Carrousel krijgt 

het gemiddelde rapportcijfer 7,9 van de docenten.  

Organisatie rondom de Carrousel:  

Eén docent gaf aan voor de eerste keer mee te doen bij de Carrousel. De andere  

docenten zijn al eerder betrokken geweest bij de organisatie van de Carrousel. De 

docenten geven aan dat ze wisten wat er van hen werd verwacht tijdens de organisatie 

van de Carrousel. Drie docenten geven aan meer werk voor de Carrousel te hebben 

verricht dan van te voren ingeschat.  

Alle docenten geven aan voldoende uren en financiële middelen te hebben gekregen om 

de Carrousel te coördineren. Ook ervaren alle docenten draagvlak vanuit de directie 

voor de Carrousel en op één na ervaren alle docenten ook draagvlak vanuit collega’s 

voor de Carrousel. Volgens de docenten vinden de leerlingen het leuk om mee te doen 

aan de Carrousel.  

Samenwerking Projectbureau Carrousel: 

Alle docenten zijn (zeer) tevreden over de samenwerking en de communicatie met het 

Projectbureau Carrousel.  

De bezochte bedrijven zijn van te voren goed ingelicht door het Projectbureau, alle 

docenten onderschrijven dit. Het Carrouselbezoek is voldoende afgestemd op de 

belevingswereld van leerlingen, 5 docenten zijn het hiermee eens, 1 docenten vindt het 

Carrouselbezoek onvoldoende afgestemd op de belevingswereld van leerlingen en 1 

docent geeft aan dit niet te weten.  

Voor – en nabespreking: 

Dat de leerlingen voldoende waren voorbereid op Carrouselbezoeken onderschrijven 6 

docenten, 1 docent vindt dat de leerlingen onvoldoende waren voorbereid op het 

Carrouselbezoek. Dat er achteraf voldoende tijd is besteed aan het nabespreken van de 

Carrouselbezoeken  onderschrijft 5 docenten, 2 docenten vinden dat er achteraf  

onvoldoende tijd is besteed aan het nabespreken van de Carrouselbezoeken.  

Aan de docenten is de vraag gesteld wanneer de vmbo Carrousel geslaagd is.   

   

De vmbo Carrousel is, aldus docenten, geslaagd wanneer: 

• Leerlingen op basis van de Carrousel een betere keuze maken voor een 

vervolgopleiding. 

• Leerlingen er positief over praten. 

• Leerlingen een leerzame, nuttige week hebben gehad.. 

• Leerlingen in beperkte mate kritiek leveren. 
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De docenten hebben ook antwoord gegeven op de vraag wat een Carrouselbezoek een 

goed bezoek maakt voor leerlingen.      

Een goed Carrouselbezoek voor leerlingen: 

• Bevat veel doe-activiteiten, leerlingen moeten actief bezig kunnen zijn in de 

praktijk en dingen meemaken. Er is een goede mix tussen luisteren en doen.  

• Het programma moet goed aansluiten op de belevingswereld, de leeftijd en de 

kennis van de leerlingen.  

 

Aan de docenten is ook de vraag gesteld wat verbeterpunten zijn voor een volgende 

Carrousel.            

   Verbeterpunten voor de Carrousel, aldus docenten: 

• In de Carrouselprogramma’s meer doe-activiteiten en minder luister-dingen voor 

leerlingen opnemen. Sommige programma’s bestaan alleen uit een presentatie.  

• Leerlingen vaker indelen bij bedrijven naar keuze. Leerlingen kunnen bij de 

keuzes beter geinformeerd worden over de de bedrijven.  

• Bepaalde sectoren zijn nog (bijna) niet vertegenwoordigd.  

• De groepen moeten niet te groot zijn. 

• Bedrijven nog beter informeren over de doelgroep en groepsgrootte zodat het 

Carrouselprogramma er beter op afgestemd kan worden.  

 

 

 

 

 

 

 

  

“Het is de start van 

het nadenken voor de 

vervolgopleiding” 

“Leerlingen maken de 

praktijk mee van een 

beroep. “  

“Er is een groot 

netwerk van 

bedrijven. Het wordt 

strak georganiseerd “ 
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DEEL 3: EVALUATIE BEDRIJVEN EN INSTELLINGEN 

In totaal zijn er 265 bedrijven bezocht tijdens de Carrouselbezoeken. Hiervan hebben 

136 bedrijven de enquête ingevuld en daarom meegenomen in de evaluatie.  

De vmbo Carrousel krijgt het gemiddelde rapportcijfer 7.4 van de bezochte bedrijven.   

 

Deelname: 

57% van de deelnemende bedrijven had al één of meerdere keren deelgenomen aan de 

Carrousel. Voor 88% van de deelnemende bedrijven heeft de Carrousel aan haar 

verwachtingen voldaan. 68% wil volgend jaar wel weer deelnemen aan de Carrousel, 4% 

wil dit niet en 28% weet nog niet of ze aan de Carrousel willen meedoen volgend jaar. 

Het grotendeel van de bedrijven doet mee aan de Carrousel vanwege maatschappelijke 

betrokkenheid.  

 

Samenwerking Projectbureau Carrousel: 

99% van de bedrijven is tevreden over het contact en de samenwerking met het 

Projectbureau Carrousel, 99% is tevreden over de gemaakte afspraken met het 

Projectbureau en 98% is tevreden over de informatie die zij vooraf hebben ontvangen 

van het Projectbureau Carrousel.  

Voorbereiding Carrouselbezoek: 

93% van de bedrijven heeft de inhoudelijke invulling van het Carrouselbezoek als (erg) 

makkelijk ervaren, 7% heeft deze invulling als moeilijk ervaren. 93% van de bedrijven is 

(zeer) tevreden over de steun die zij vanuit het Projectbureau hebben ervaren bij deze 

invulling, 7% is hier  ontevreden over. 85% is (zeer) tevreden over de voorbereiding van 

de leerlingen op de Carrouselbezoeken, 15% is (zeer) ontevreden over deze 

voorbereiding.  

Het Carrouselbezoek: 

95% is (zeer) tevreden over het gedrag van de leerlingen tijdens het Carrouselbezoek, 

5% is hier niet tevreden over. 87% van de bedrijven is (zeer) tevreden over de actieve 

deelname van de leerlingen tijdens het Carrouselbezoek, 13% is hier niet tevreden over. 

82% is (zeer) tevreden over de interesse en de motivatie van de leerlingen voor het 

Carrouselbezoek, 18% is hier ontevreden over. 87% is (zeer) tevreden over de 

begeleiding vanuit de school tijdens het Carrouselbezoek, 13% is hier (zeer) ontevreden 

over. Bij 24% van de Carrouselbezoeken kwam het aantal leerlingen niet overeen met 

wat van te voren was gecommuniceerd naar het bedrijf en bij 11% van de 

Carrouselbezoeken waren de leerlingen niet op tijd aanwezig.  

  

“Leerlingen kunnen naar 

mijn idee met het 

Carrousel gerichter 

keuzes maken voor hun 

vervolgstudie” 

“Leerlingen krijgen 

door een kijkje ‘in de 

keuken' een beter 

beeld wat het werk 

inhoudt” 

“Op een luchtige 

manier kennis laten 

maken met het werk.”  
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Aan bedrijven is gevraagd wat zij sterke punten van de Carrousel vinden.  Hieronder zijn 

de meest voorkomende antwoorden weergegeven: 

• Leerlingen zien de diversiteit aan beroepskeuzes en kunnen in deze 

Carrouselweek zelf vormgeven aan hun beroepsoriëntatie. 

• Leerlingen kunnen in de praktijk zien en ervaren wat de branches/functies 

inhouden, zo krijgen ze een realistisch beeld van het werkveld. Ze gaan daarvoor 

de schoolbanken uit.  

• Leerlingen krijgen betere beroepsbeelden en kunnen zo beter bepalen of een 

beroep wel/niet bij hen past. 

• Een bedrijf kan zich door de Carrousel profileren en maakt kennis met eventuele 

potentiële werknemers. 

• De sterke organisatie en communicatie binnen de Carrousel worden vaker 

genoemd als sterk punt. 

De bezochte bedrijven zijn ook gevraagd naar verbeterpunten voor een volgende 

Carrousel. Verbeterpunten voor een volgende Carrousel zijn:  

• Leerlingen beter laten voorbereiden op het Carrouselbezoek, zodat de leerlingen 

weten welke bedrijven ze gaan bezoeken en wat ze hiervan kunnen verwachten. 

Bedrijven zien dit graag terug in de vorm van vragen vanuit de leerlingen.  

• Leerlingen indelen bij een bedrijf waar zij ook daadwerkelijk interesse in  

(lijken te) hebben, bedrijven willen graag gemotiveerde leerlingen ontvangen.  

• Betere inhoudelijke afstemming tussen het bedrijf en de school over branches en 

beroepen, dan zijn wederzijdse verwachtingen duidelijk voor zowel de leerlingen, 

docenten als de bedrijven; bijvoorbeeld bedrijf geeft eerst gastles over de 

branche zodat leerlingen beter kunnen kiezen.  

• Er zijn een aantal bedrijven die hebben teruggegeven dat ze de ingeplande tijd 

voor het bezoek te kort hebben ervaren. Een dagdeel vinden ze te kort om echt 

mee te maken wat een beroep inhoudt.  

 

  

“Het was een heel 

gezellige middag, 

langzaamaan werd 

duidelijk voor de 

leerlingen wat we doen.!”  

“Een keuze maken voor een 

vervolgopleiding kan lastig 

zijn, op deze manier doen ze 

ervaringen op in de praktijk” 
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DEEL 4: BEROEPSBEELDEN, BEROEPSKEUZE & STUDIEKEUZE  

(aldus leerlingen, coördinerende docenten en bedrijven) 

De Carrousel heeft als doelstelling leerlingen in staat te stellen een bewuste en 

gemotiveerde keuze te maken voor een vervolgopleiding en/of toekomstig beroep door 

de (verdere) ontwikkeling van beroepsbeelden. In de evaluatie is er daarom ook 

aandacht geschonken aan de bijdrage van de Carrouselbezoeken op de beroepskeuze, 

studiekeuze en de beroepsbeelden.   

Beroepsbeelden 

De Carrouselbezoeken hebben een positief effect op gebieden die samenhangen met de 

beroepsbeelden van de leerlingen: 

• 91% van de leerlingen weet door de Carrouselbezoeken beter welke 

werkzaamheden er bij een beroep horen. 

• 80% van de leerlingen weet door de Carrouselbezoeken beter welke 

arbeidsomstandigheden er bij een beroep horen.  

• 68% van de leerlingen weet door de Carrouselbezoeken beter welke kennis en 

vaardigheden er benodigd zijn voor een beroep.  

• 69% van de leerlingen weet door de Carrouselbezoeken beter welke opleiding er 

benodigd is voor een beroep. 

• 56% van de leerlingen weet door de Carrouselbezoeken beter welke baankansen 

er zijn voor bepaalde beroepen. 

• 18% van de leerlingen weet door de Carrouselbezoeken beter wat je gaat 

verdienen als je begint met een bepaalde baan.  

Aan de bezochte bedrijven is de vraag voorgelegd in hoeverre zij denken dat hun 

Carrouselbezoek heeft bijgedragen aan de beroepsbeelden van de leerlingen.  

Hieruit komt naar voren dat het grotendeel van de bedrijven denkt deels te hebben 

bijgedragen aan de beroepsbeelden van de leerlingen.  

Beroepskeuze 

Aan de leerlingen zijn vragen voorgelegd die te maken hebben met hun toekomstige 

beroepskeuze. Hieruit is naar voren gekomen dat door de Carrouselbezoeken:  

• 55% van de leerlingen beter kan bepalen welke beroepen wel/niet bij hem of 

haar past. 

• 62% van de leerlingen meer zin heeft gekregen om aan het werk te gaan. 

• 67% van de leerlingen weet beter welke beroepen er allemaal zijn.   

• 55% van de leerlingen meer is gaan nadenken over de beroepskeuze die ze 

moeten gaan maken.  

• 55% van de leerlingen beter weet wat ze later wil worden.  

• 19% van de leerlingen van beroepskeuze is veranderd.  
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Aan docenten is de vraag voorgelegd in hoeverre zij denken dat de Carrouselbezoeken 

bijdragen aan de beroepskeuze van leerlingen. Alle docenten zijn van mening dat 

leerlingen door de Carrouselbezoeken een beter beeld krijgen van beroepen en de 

werkzaamheden en dat de vmbo Carrousel de leerlingen helpt om tot een beroepskeuze 

te komen.  

Studiekeuze 

Aan de leerlingen zijn vragen voorgelegd die te maken hebben met hun toekomstige 

studiekeuze. Hieruit is naar voren gekomen dat door de Carrouselbezoeken:  

• 61% van de leerlingen meer is gaan nadenken over de studiekeuze die ze moeten 

gaan maken.  

• 64% van de leerlingen meer zin heeft gekregen om aan een opleiding te gaan 

beginnen.  

• 55% van de leerlingen beter weet welke opleiding hij/zij wil gaan doen. 

• 55% van de leerlingen beter weet welke opleidingen er allemaal zijn. 

• 23% van de leerlingen van studiekeuze is veranderd.  

Driekwart van de docenten is van mening dat leerlingen door de Carrouselbezoeken een 

beter beeld krijgen van welke opleidingen er allemaal bestaan, twee docenten zijn het 

hier niet mee eens. Alle docenten zijn het ermee eens dat de Carrouselbezoeken een 

motivatie-impuls geven voor een vervolgopleiding en dat vmbo Carrousel de leerlingen 

helpt om tot een studiekeuze te komen.  

 


